ીિશવ નીરાંજન
{ ીિશવ નીરાંજન }
હિરઃ ૐ નમોઽવનતાય સહમૂતય
 ે સહપાદાિિશરોવાહવે 
સહનાે પુષાય શાતે સહકોિટયુગધાિરણે નમઃ  ૧

ૐ જય ગાધર હર િશવ, જય િગિરધીશ િશવ, જય
ગૌરીનાથ 
વં માં પાલય િનયં, વં માં પાલય શભો, પયા જગદીશ 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૨

કૈલાસે િગિરિશખરે કપુમિવિપને, િશવ કપુમિવિપને
ગુજિત મધુકર પુજ ે, ગુજિત મધુકરપુજ ે ગહને 
કોિકલઃ કૂ જિત ખેલિત, હંસાવિલલિલતા રચયિત
કલાકલાપં રચયિત, કલાકલાપં યિત મુદસિહતા 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૩

તિમઁલિલતસુદશ
ે ે શાલામિણરિચતા, િશવ શાલામિપરિચતા,
તમયે હરિનકટે તમયે હરિનકટે, ગૌરી મુદસિહતા 
ીડાં રચયિત ભૂષંા રિજતિનજમીશ, િશવ રિજતિનજમીશં
ઇાિદકસુરસેિવત ાિદકસુરસેિવત, ણમિત તે શીષ,
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૪

િવબુધવધૂબહ
 ુ યિત દયે મુદસિહતા, િશવ દયે મુદસિહતા,
િકરગાનં કુ તે િકરગાનં કુ તે, સતવર સિહતા 
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િધનકત થૈ થૈ િધનકત દં વાદયતે, િશવ
દં વાદયતે,
વણવપલિલતા વે ં મધુરં નાદયતે 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૫

કણ કણ-ચરણે રચયિત નૂપરુ મુવિલતં, િશવનૂપરુ મુવિલતં.
ચાકારં મયિત ચાકારં મયિત, કુ તે તાં િધકતા 
તાં તાં લુપ-ચુપ તાલં નાદયતે, િશવ તાલં નાદયતે,
અ
ુ ાિુ લનાદં અ
ુ ાિુ લનાદં લાયકતાં કુ તે 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૬

કપુર ુિતગૌરં પચાનનસિહત, િશવ પચાનનસિહતં,
િવનયન શશધરમૌલે, િવનયન િવષધરમૌલે કઠયુત 
સુદરજટાકલાપં પાવકયુત ફાલ, િશવ પાવકશિશફાલં,
ડમિશૂલિપનાકં ડમિશૂલિપનાકં કરતકપાલ 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૭

શનનાદં વા ઝલિર નાદયતે, િશવ ઝલિર નાદયતે,
નીરાજયતે ા, નીરાજયતે િવવદ-ઋચં પઠતે 
ઇિત દુચરણસરોજ ં િદ કમલે વા, િશવ િદ કમલે વા
અવલોકયિત મહેશ,ં િશવલોકયિત સુરેશ,ં ઈશં અિભનવા 
ૐ હર હર મહાદેવ  ૮

ડૈ રચયિત માલાં પગમુપવીતં, િશવ પગમુપવીતં,
વામિવભાગે િગિર, વામિવભાગે ગૌરી, પં અિતલિલત 
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સુદરસકલશરીરે તભમાભરણં, િશવ ત ભમાભરણ,
ઇિત ષભવજપં, હર-િશવ-શર-પં તાપયહરણ 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૯

યાનં આરિતસમયે દયે ઇિત વા, િશવ દયે ઇિત વા,
રામં િજટાનાથં, શભું િવજટાનાથં ઈશં અિભનવા 
સીતમેવં િતિદનપઠનં યઃ કુ તે, િશવ પઠનં યઃ કુ તે,
િશવસાયુયં ગછિત, હરસાયુયં ગછિત, ભયા યઃ તે 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૧૦

ૐ જય ગાધર હર િશવ, જય િગિરધીશ િશવ, જય
ગૌરીનાથ 
વં માં પાલય િનયં વં માં પાલય શભો પયા જગદીશ 
ૐ હર હર હર મહાદેવ  ૧૧

This can be sung in traditional Hindi Aratis, like OM jaya jagadIsha hare.
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